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 على تؤثر ألهنا. الناس حياة نواحي مجيع يف مهم دور للرتبية ملخص:
 والزراعة االقتصاد ناحية تؤثِّر فإذا. حياهتم نواحي مجيع تطور أي تطورىم،
 تتعلق فالرتبية الناس، حلاجات وادلرافق الوسائل إيتاح على وغريىا واذلندسة
 كخطة الدراسي ادلنهج. وتطويرىم وتنميتهم الناس شخصية بتشكيل مباشرة
 وخاصة الرتبية، من كجزء .تربوية أنشطة كل يف مركزية مكانة لو الرتبية
 من سواء ادلشكبلت من عددا يواجو مازال الواقع يف العربية اللغة تعليم
 جتلب ادلشكبلت ىذه أن بالطبع. تعليمها مناىج من أو تعليمها حيث

 ادلدرسني مثل األكادديي اجملتمع من وخاصة كثرية، أطراف من االنتقادات
 تشريح إىل الكاتبة حتاول الورقة ىذه خبلل من .وغريىم والطبلب واحملاضرين
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 احللول أفضل لنيل رجاءً  فيو، الدراسي وادلنهج العربية اللغة تعليم مشكبلت
 .ادلشكبلت ىذه يف
 

 العربية تعليم، الدراسي دلنهجا ،االنتقادات، ادلشكبلت :الكلمات الرئيسية
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 مقدمة
 مادام جيدا أن يسري سريا التعليم أن  معرفتو درسمو شلا ينبغي لل

أي  عليمي اجليدتبأمور ثبلثة: وضع التخطيط الاالىتمام يتيح  أن ادلدرس
، و العمل بذلك التخطيط حيث يبدو يف نفسو زلبا االىتمام بادلنهج الدراسي

دلاذا يكون االىتمام بتلك للدرس، و اجلد و االجتهاد يف عمليتو التعليمية. 
محل الطبلب إىل استيبلء  عليممن واجبات ادلدرس يف التألن  األمور الثبلثة؟

 االىتام مبراحل التعليم ادلعتربة يف إندونسيسيا.ادلهارات اللغوية يف توازن مع 

 الدراسي المنهج مفهوم
 و(  pelari) اجلاري مبعىن" curir" يونانية لغة من لغةً  الدراسي ادلنهج

"curure" ىذا يستخدم األمر، بداية يف. اجلاري يبلغها أن بد ال مسافة مبعىن 
 يبلغها أن اجلاري على الزم مسافة"" ) مبعىن وىو الرياضة عالَ  يف ادلصطلح
 سياق يف الدراسي ادلنهج يرتجم التعريف ىذا على أساسا(. الرياضة مباراة عند
 ادلدرس فيها يتعلم حيث"  circe of instruction" التعليم كمستدير الرتبية

 حيث ادلباراة ميدان ىو الدراسي ادلنهج أن يذكر آخر، رأي يف أما. والطبلب
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 األكادديي اللقب وىو النهاية خط إىل ليبلغوا ادلواد الستيعاب الطبلب يسابق
(gelar.) 

1 

 :يلي كما هامن. كثرية تعاريف فلو اصطبلحا الدراسي ادلنهج أما
. م ويليم و(J. Galaen Saylor) سيلور غالني. ج عند .1

 سعي كل الدراسي ادلنهج أن ،(William M. Alexander)ألكسندر
 ساحة يف الفصل، يف كان سواء يتعلم، كي الطالب لتأثري ادلدرسة
 .ادلدرسة خارجَ  أو ادلدرسة

 كل( Harold B. Alberty) ألربيت. ب ىارولد عند الدراسي ادلنهج  .2
 .الطبلب إىل ادلدرسة قدمتها أنشطة

 أن( Delmas F. Miller) ملر. ف ديلماس و( J. Lloyd)لليولد. ج عند .3
 تطور تقوًن وكيفية التعليم،  طريقة عناصر من رلموعة الدراسي ادلنهج
 والزمان واإلدارة وادلراقبة والتوجيو واألرشاد ادلدرسني، أحوال وتغرُي  الطبلب
   ٕ.ادلواد واختيار التمويل)ادلبلغ(و  الغرف وعدد

 ىو الدراسي ادلنهج الرتبوي؟ اجملتمع لدى الدراسي ادلنهج تعريف كيف
 ادلستخدمة الطريقة وكذلك الدراسية ادلواد عن والنظام اخلطة من رلموعة
  3.ادلدرسة يف التعليم أنشطة أداء كدليل

                                                 
1
 Abd. Aziz، Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Gagasan Membangun 

Pendidikan Islam،  hlm. 135 
2
 Ahmad Patoni، Metodologi Pendidikan Agama Islam، hlm. 65 

3
 Ibid. 
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 للمنهج مفاىم ثبلثة ىناك سابقا، ادلذكور التعريف بذلك وفقا
 الدراسي وادلنهج ،(substansi) كادلضمون الدراسي ادلنهج وىي الدراسي،
 .كمادة الدراسي وادلنهج كالنظام،
 التعليم أنشطة كخطة يُرى أنو كادلضمون، الدراسي ادلنهج أوال،
 وثيقة إىل الدراسي ادلنهج يشري. حتقيقها يُراد كأىداف أو ادلدرسة يف للطبلب
 وىو. والتقوًن واجلدول التعليم وأنشطة الدراسية وادلواد التعليم أىداف فيها
 الرتبية يف قرار لو ومن يؤلِّفو من بني مًعا ادلوافقة كنتيجة مكتوبة كوثيقة يُتصور
 أو ادلنطقة أو ادلدرسة من معني نطاق على الدراسي ادلنهج فيحتوي. واجملتمع
 .البلدة أو احملافظة،

 مدرسيّ  نظام من الدراسي ادلنهج نظام. كالنظام الدراسي ادلنهج ثانيا،
 تركيب على الدراسي ادلنهج نظام حيتوى. اجملتمع نظام بل تربويّ  ونظام

 وتقوديو وتنفيذه الدراسي ادلنهج تصنيف كيف العمل وإجراء الشخصية
 ىي نظامو ووظيفة. الدراسي ادلنهج نظام من نتيجة الدراسي فادلنهج. وإدتامو
 .الدرسي ادلنهج حتُرك على احملافظة كيف

 الرتبية خرباء من البحث كموضوع أنو كادلادة، الدراسي ادلنهج ثالثا،
 خاصة وتطويرىا العلوم لتنمية ىي كادلادة الدراسي ادلنهج وأىداف. والتعليم
4 .الدراسي ادلنهج ونظام الدراسي ادلنهج عن

 

 الدراسي وادلنهج كاخلطة الدراسي ادلنهج بني الدراسي ادلنهج دييَّز
 ادلنهج أن على( Beauchamp) بيومجب يؤكد(. fungsional) وظيفّيا
. التعليم إىل فيدخل اخلطة تنفيذ أما. التعليم خطة أو الرتبية خطة ىو الدراسي

                                                 
4
 Nana Syaodih Sukmadinata، Pengembangan Kurikulum: Teori dan 

Praktek، hlm. 27 
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 فقط مكتوبة وثيقة من يُعدّ  ال الدراسي ادلنهج أن فيشرح( Zais) جائز وأما
 ادلنهج فليس. الفصل يف وظيفتو تنفيذ عملية من يُعد أن عليو يلزم ولكن
 الفصل يف تعمل تطبيقية خطة ولكنو فقط ادلكتوبة التعليم خطةَ  الدراسي
 وثيقة ىي ادلكتوبة اخلطة. فيو اجلاري والربنامج البيئة وتدبّر الدليل وتعطي
   5 .وظيفّيا الدراسي ادلنهج فهو التطبيقي الدراسي ادلنهج أما الدراسي، ادلنهج

 الذي( Zais) جائز رأي إىل الكاتبة دتيل السابقة، البيانات تلك من
 ادلكتوبة الوثيقة بشكل التعليم خطة رلال على حيتوي الدراسي ادلنهج أن يعرب
 .وظيفّيا التعليم وتنفيذ

 
 ةالعربي اللغة تعليم

 اللغة العربية
ديكنن القنول أو  ٕٗمنا نطنق بنو العنرب.كنل اللغنة العربينة ىني  القصد منن و 

هنننا الكلمننات الننهب يعننرب  ننا العننرب عننن أغراضننهم. و قنند وصننل  إعبننارة أوسننع ب
و  ،حفظهننا القننرآن الكننرًن و األحاديننث الشننريفةإىل الننناس مننن طريننق النقننل. و 

اللغنة أن أيضنا  التعبنريو ديكنن  ٕ٘ما رواه الثقات من منثنور العنرب و منظنومهم.
عاش  دىرىنا يف تطنور  ،وىي لغة حية قوية ،العربية ىي لغة العروبة و اإلسبلم

وىنننني يف القننننرون الوسننننطى مسننننتخدمة لكتابننننة ادلؤلفننننات يف الفلسننننفة و  ،و مننننناء
كمننا كاننن  اللغننة العربيننة   ،و العلننوم الرياضننية و غريىننا مراجننع لؤلوربيننني ،الطننب

الننهب أشنرق  منهننا احلضنارة علننى  ،أداة التفكنري و نشننر الثقافنة يف بننبلد األنندلس

                                                 
5
 Ibid.، hlm. 5 

 415 ، صالعششوىطبعت الحادٌت و، الو األعالمالوٌجذ فً اللغت ، هألىفلىٌظ  24
 1ص.  ، جاهع الذسوط العشبٍتهصطفى الغالًٌٌٍ،  25
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و قينل إن اللغنة العربينة )الفصننحى( ىني النركن األساسني يف بنناء األمننة  ٕٙأوربنة.
و ثروهتنا  ،بتارخيهنا الطوينل ادلتصنلالعربية الهب دتتاز من بني لغات العنال الكنربى 

و رابطتهنا  ،و حضنارهتا النهب وصنل  قندًن االنسنانية انديثها ،الفكرية و األدبية
 ٕٚودين. ،الهب التنفصم بكتاب مقدس
مكانتهنا فيمنا  وديكنن ذكنر بعنظ وظنائف اللغنة العربينة و للغة وظنائف، 

 يلي:

كنننان اسنننتيعاب اللغنننة العربينننة منننن أىنننم الشنننرو  لنجننناح الفنننرد و اجملتمنننع و  -ٔ
 شعوب إندونيسيا دلواجهة حتديات الزمن يف ادلستوى العودلي. 

كاننن  اللغنننة العربينننة منننن أىنننم العوامننل ادلسننناعدة علنننى فهنننم معظنننم ادلراجنننع  -ٕ
 للدراسات اإلسبلمية و على الوجو اخلاص القرآن و احلديث.

ة لغننننة اإلسننننبلم و لغننننة العلننننوم كمننننا أهنننننا صننننارت أداة صننننارت اللغننننة العربينننن -ٖ
االتصال بني الناس. أي أن القيمة الرئيسية الهب حصنلها ادلنتعلم منن عملينة 
تنننندريس اللغنننننة العربينننننة ىنننني تكنننننون مفتاحنننننا للعلننننوم و تكنننننون وسنننننيلة ألداء 

ٕٛاالتصال بشىت أضلاء الشعوب ادلختلفة
 

 عواطف و االنفعاالتوظيفة اللغة العربية للتعبري عن األفكار و ال -ٗ

 اللغة العربية وظفيتها تصريف شئون اجملتمع االنساين -٘

كانننن  اللغنننة العربينننة وسنننيلة للتعامنننل و التعننناون بنننني أفنننراد اجملتمنننع و أىنننم    -ٙ
 أدوات احلفاظ على كيانو.

                                                 
 41 ص، العشبٍتالوىجه الفًٌ لوذسعً اللغت عبذ العلٍن إبشاهٍن،  26
 16 ص ،تعلٍن اللغت العشبٍت و التشبٍت الذٌٌٍت أعاعٍاثعلً فتحً ٌىًظ و هحوىد كاهل الٌاقت،  21
21

 .41 ص، الوىجه الفًٌ لوذسعً اللغت العشبٍتعبذ العلٍن إبشاهٍن،  
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 إن اللغة العربية حتفظ الرتاث الثقايف للمجتمعات -ٚ

ٜٕالوحي اإلذلي.و مبلغة  ،إن اللغة العربية حامل الرسالة السماوية -ٛ
 

 تعليم اللغة العربية
 التعليم
يف تكوينها و منوىا و  تعتمدالهب  ،اخلربات احليوية انواعىنا   عليمالتا
و فيو رأي  ٖ٘و مقومات واضحة. ،و أسس زلددة ،ى أصول معينةعلنضجها 
عند  –ىو توصيل ادلعلومات ادلرتبطة بأمساء األشياء. إن اهلل   التعليمأخر أن 

قد علم النيب آدم األمساء و أشياءىا. أي توصيل  -صاحب ىذا الرأي
وىب اهلل إياه  ،ادلعلومات عن األلفاظ و معانيها. و ألجل القيام  ذه ادلهمة

 ٖٙو العقل. ،و البصر ،السمع
لننننيس عمليننننة لنقننننل ادلعلومننننات فيف وجهننننة النظننننر احلديثننننة  أمننننا التعلننننيمو 
نشنننا  سلطنننط  يهننندف إىل حتقينننق ننننواتج تعليمينننة مرغوبنننة لننندي  و امننننا فحسننب

و يف عبنننننارة  ٖٛالتبلميننننذ  حيننننث يقننننوم ادلعلننننم بتخطننننيط و إدارة ىننننذا النشننننا .
 –و التنندريس بصننفة خاصننة  -أخننرى  ال يصننح يف اإلسننبلم أن تقتصننر الرتبيننة 
و ادلهنننارات التكنولوجينننة  و إمننننا ىننني علنننى تلقنننني اإلنسنننان ادلعلومنننات و اكتسننناب

                                                 
فً و تعلٍن اللغت العشبٍت و التشبٍت الذٌٌٍتأعاعٍاث هحوىد كاهل الٌاقت، ٌىًظ و فتحًعلً  21

 123،  11ص. ، العشبٍت الوعاصشةهي قضاٌا اللغت جوٍل عٍغى الوالئكت، 
 31  Ibn Khaldun، Muqaddimah Ibn Khaldun، (Terj: Ahmadie Thoha)، 

hlm. 775، 779 
الوزاهب و الطشئق فً تعلٍن   ،هؤعغت التحلٍت/ الحظ أٌضا 23،الوىجه الفًٌإبشاهٍن،   35
 أ ص، اللغاث
، 41 ، صتٍغش الكشٌن الشحوي فً تفغٍش الكالم الوٌاى عبذ الشحوي بي ًاصش الغعذي،- 36

فً تفغٍش اٌَت الىاحذة و الثالثٍي هي عىسة البقشة أو اٌَت الشابعت و الخاهغت هي عىسة  121، 131
 العلق أو اٌَت الثاًٍت هي عىسة الشحوي.

  12 ص, الوعلنالتذسٌظ و إعذاد  ٌظ عبذ الشحوي قٌذٌل,  31



  منهجه الدراسيتعليم اللغة العربية ول المشكالت واالنتقادات ،ًىسٌاًًو الخٍشٌت ًعوت

 [ 123 ] ٕٚٔٓ يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس

 

هتدف إىل أبعد من ذلك فهي هتدف إىل هتذيب األخنبلق سنواء بالنسنبة للفنرد 
 ٜٖأو للمجتمع.

 العربية اللغة تعليم
و اللغة العربينة(  فنيمكن  عليما سبق من التعريفني السابقني )تعريف التشل

نينل ادلعلومنات اللغوينة  اىلالطنبلب  محنل السنعياللغنة ىنو  تعلنيمإن االستنبا  ب
و مهاراهتنننننا األربنننننع احملتوينننننة علنننننى مهنننننارة الكنننننبلم  و االسنننننتماع  و القنننننراءة  و 
الكتابة  بل على ادلهارة األخرى اخلامسة أال و ىني مهنارة التفكنري. و منا ينذكر 
أخريا منن تلنك ادلهنارات )مهنارة التفكنري( نظنرا إىل أن اللغنة ىني مهنارة أيضنا يف 

ان فشننل تعبننري تلننك األفكننار أو صلاحننو يتعلننق مبقنندار اتقننان تعبننري األفكننار. و كنن
ادلنرء يف فهنم اللغنة أو اسنتيعا ا  وذلننك )االسنتيعاب( لنيس مقصنورا علنى معرفننة 
جينندة عننن كننل معنناين األقننوال ادلنطوقننة بننل ءننب أن يكننون ادلننرء منناىرا يف تنظننيم 

  ٓٗأو تركيب اجلمل و تشكيلها.
علننننى أسننننس التنننندريس و بننننناء ططننننة اللغننننة العربيننننة سل تعلننننيمأنشنننطة أن و 

أسس الدوافع لتعلم اللغة العربية. و كنان تندريس اللغنة العربينة أيضنا منن أنشنطة 
اشننرتك فيهننا الطننبلب يف نيننل ادلعننان و ادلفنناىيم عننن القننيم ادلوجننودة يف التعنناليم 
اإلسننبلمية و القيننام بتنميتهننا. فلننذا  شلننا ينبغنني أن يلتفنن  إليننو نظننر ادلنندرس ىننو 

ة و التشنننجيع إىل الطنننبلب يف اسنننتخدام سنننلطاهنم لنينننل ادلعنننان و عطننناء الفرصننن
ادلفنناىيم عننن القننيم ادلوجننودة يف التعنناليم اإلسننبلمية و القيننام بتنميتهننا. و واجننب 
ادلنندرس بننناء وعننيهم أن وظيفننة الننتعلم و مسننؤوليتو تتعلننق كثننريا  ننم و تكننون يف 

تفظنننا ببننننائهم أينننديهم. و أمنننا ادلننندرس  فبلبننند أن يكنننون لطبلبنننو قننندوة حسننننة زل
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النفسنني و اإلجتمنناعي  و منبعننا مننن القننيم و مننثبل أعلننى كئلنسننان النندي   كمننا 
أننننو أيضنننا البننند أن يكنننون أىنننبل يف القينننام مبهنتنننو التدريسنننية  و مننناىرا يف إءننناد 
الظروف الدراسية الصاحلة  الهب تدفع الطبلب إىل أن يتعلمنوا طنول حيناهتم أي 

قتصننننر علنننى سنننن معينننننة أو مرحلنننة معيننننة مننننن محلهنننم إىل الفهنننم أن النننتعلم ال ي
و علنننى كنننل حنننال  كنننان ٔٗالعمننر  بنننل ىنننو عملينننة مسنننتمرة منننا اسنننتمرت احليننناة.

ادلدرس نائبا عن األبنوين يف تربينة ابننو فقينوم ىنو وظيفنة األبنوين يف األمنور كلهنا 
ادلدرس القدير الكنفء أشنّد مادام اإلبن حت  سلطانو. فلذا  أصبح  احلاجة إىل 

 إجتماعية أكرب.   كون احلاجة إىل ادلدرس الصاحل من وجهة نفسية وو كذلك  ت
 جملتمع العليا ألمهيتها ضروريّ  أمر  ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليمو 
 منذ العربية اللغة تعليم جرى قد 6 .غريىم أو للمسلمني سواء حني، يف العال
 يف العربية اللغة تعليم مظاىر تدلّ . اجلامعة مرحالة إىل األطفال روضة مرحلة

 ونظامو العربية اللغة تعليم لتقدم الكبرية اجلهود وجود على إسبلمية مؤسسات
 :نظريةً  العربية اللغة لتعليم وجهات أربع ىناك. وجودتو

. لآلخر وإفهامو اإلسبلم دين لفهم العربية اللغة تعليم وىي دينية، وجهة .1
 أو والقراءة االستماع مثل السلبية ادلهارة تعليم بشكل الوجهة ىذه
 .والكتابة الكبلم مثل الفّعالة ادلهارة بشكل

. اللغوية وادلهارات العلوم لفهم العربية اللغة تعليم وىي أكادديية، وجهة .2
 .أكادديّيا استيعابو بد ال الدراسة موضوع أو كعلم العربية اللغة ىنا،
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 االتصال كفائة مثل للعمل، العربية اللغة تعليم وىي مهنية، وجهة .3
 اللتحاق أو التجارة، وحلاجة وللسياحة، الببلد، خارج يف للعمل اللساين
 . وغريىا الوسطى الشرق يف التعليم

 حاجة كوسيلة العربية اللغة تعليم وىي واالقتصادية، ايديولوجية وجهة .4
 واستعمارية ،(kapitalisme) ورأمسالية ،(orientalisme) استشراقية

(imperialisme )1 .وغريىا
  

 العربية اللغة وتعليم الدراسي للمنهج واالنتقادات المشكالت
 نشأت كاجلارحة، تعرّب  وإذا. مستقلّ  كوطن إندونيسيا سرية جتري
 ُكتب . بدايتها يف كان كما يرام ما لنيل حياهتا وحترص وتنمو إندونيسيا
 وىي الرابعة، الفقرة يف ٜ٘ٗٔ األساسي القانون افتتاح يف إندونيسيا آمال
 األمة حياة ذكاء ولتمكن العامة، ادلصلحة ولتقدم والوطن، األمة على احملافظة
 آمال أعظم ما. والعدل والسبلم االستقبلل، على بناءً  العال ترتيب ودلتابعة
 أو تقليدية دائمة مستمرة والتعليم الرتبية جودة ترقية إىل فاجلهود 1 .البلدة ىذه

      1 .ابتكارية

 ادلنهج يف رمسيا ادلكتوبة وأماذلا الرتبية أىداف أمجل كيفما ولكن،
 يف زلقَّق الدراسي ادلنهج يف ما أن على اآلمال ىذه تضمن ال الدراسي،
 بدور يتعلق ادلدرسة يف الدراسي ادلنهج حتقيق ألن. يرام كما التعليم عملية
 ادلنهج تطبيق ِمن( the man behind the gun) السرت وراء كمن ادلدّرس
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 ولكنو فقط كادلعّلم ادلدرس ليس اجلديدة النظرية يف 11 .ادلذكور الدراسي
 دورا للمدرس أن فيظهر 11 .تعليمهم عند ويسّهلهم الطبلب دافع حيّرك أيضا
 ُتطبَّق ل إنْ  ذلا معىن ال النظرية، أعظم كيفما. الدراسي ادلنهج تطبيق يف مهما
 . جيدا

 مفهومهم عن (rekonstruksi sosial)االجتماعي إعادة سلرب ُءاَدل
. باجملتمع أنفسهم مناسبة يف الطبلب مساعدة عليو الزم الدراسي ادلنهج أن
 خيبتهم، ختفيظ دلساعدة كأداة الدراسي ادلنهج يصّورون ىذا، عن بدال

 يفهموا أو األىداف يفهموا كي احملتاجة بادلهارات الطبلب الزدياد وكذلك
 12.االجتماعية تغرّي 

 الرتبية جهة بتعيني يتعلق ألنو الرتبية يف رئيسية مكانة الدراسي للمنهج
. تربوية مؤسسة يف وجودهتم ادلتخرجني نوع يعنّي  وىو. وعمليتها ومضموهنا

 نشأة إىل حيتاج دائما اجملتمع ألن الدراسي، ادلنهج إىل حاجة لو شخص كل
 يف مهم دور الدراسي للمنهج. ذكاء وأكثر وأمهرا خريا وتطورىم الشباب
  13 .العليا اآلمال تلك إءاد

 ادلنهج بناء خبلل من الوط  الرتبية نظام نقصان بعظ يُرى أن ديكن
 تزل ل. تقّدمي   أقلَّ  ادلطوَّر الدراسي ادلنهج خصائص زال  ما. ادلقدَّم الدراسي
 حول القادمة ادلسائل على تقدر ول حالية مسائل إجابة يف ادلسائل رموز
 .آتية سنوات عشر أو سنوات مخس
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 تطبَّق. الدراسي ادلنهج مسائل يف احللول بعظ جديدة سنوات يف ظهر
. مستمرا باحلاجات وادلناسب السياقي الدراسي ادلنهج تصنيف إىل احملاوالت
 ىذه على اإلءايب ادلدح يعطي َمن فكثر. القدًن الدراسي ادلنهج إصبلح ءري
   14.الوطنية الرتبية جودة ترقية على الدراسي ادلنهج إصبلح يُرجى. ادلظاىر

 .الرتبية نظام إلصبلح احلكومة خبلل من الدراسي ادلنهج تغيري يُقصد
15

 الدراسي ادلنهج يعطي ال. ادلراد الواقع عن بعيد األمل ىذا كأنّ  ولكن،  
 ادلنهج فتصميم. خاصة مشكلة الدراسي ادلنهج يعطي بل. مباشرةً  تغريا

 طبقة يف. تطبيقو عند ادلشكبلت كثرت. تطبيقو سهل غري اجلديد الدراسي
 كثري. يصوَّر ما كسهل التطبيق ليس ، (sosialisasi)االجتماعية التنشئة
 ادلنهج يصّنف حقيقًة،. الدراسي ادلنهج ىذه تطبيق على جيدا يستعد ل شلن

 بل واسرتاتيجياتو وطريقتو مضمونو ولكن اجلديدة، التحديات دلتابعة الدراسي
 يف كثريا احلال يتغري ال حىت القدًن، الدراسي للمنهج كادلعيار زال  ما نتيجتو
  16.الغالب

 تغرّي  سّيما ال سهبل أمرا ليس التغيري قَبول أن يُعلم أن الزم ولكن،
 تابعو قد الدراسي ادلنهج تغيري كان ادلطبقة التقنية يف. الدراسي ادلنهج

 والفلسفة والروح احلماسة كأن ولكن،. تطبيقو جودة إىل نظر ببل ادلدرسون،
 تغريُ  يعط ل حىت.  كامبل تكمل ل الدراسي ادلنهج من األساسي وادلضمون
 11.ادلتخرجني جودة ترقية يف ىاّما تغرّيا الدراسي ادلنهج
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 خارجها، أو ادلدرسة يف والتعليم الرتبية من جزء الدراسي ادلنهج مشكلة
 أو الدراسي ادلنهج تغرّي  أداء كان. اجتماعية حياة يف خاصة ناحية وىو
 على يركَّز الدراسي ادلنهج ألن. تطبيقية حلاجات مرارا مضمونو إضافة

  11 .طويل بزمان القيام على الدراسي ادلنهج يستطيع فبل التطبيقية، احلاجات
 ادلنهج شرح يف كفائتو ىي وظيفتو أداء يف ادلدرس صلاح إحدىمؤشرات

 الطبلب واحتياجات الدراسي ادلنهج بني ادلناسبة وجعل وتوسيعو الدراسي
 ادلنهج إءاد على ادلدرس كفائة فاألىم،. التكنولوجيا وتطور العلوم وتنمية
 خبلل من فّعاال دراسيا منهاجا  (official curriculum)اإلداري الدراسي
  11 .الفصل يف التعليم

 الناطقني غري خبلل من تعليمها ودافعية خبصائصها العربية اللغة لتعليم
 وغري اللغوية ادلشكبلت ومها نوعان فادلشكبلت. أدائو يف مشكبلتٌ   ا

 . اللغوية
 أما. والكتابة واجلمل وادلفردات األصوات ىي اللغوية ادلشكبلت من
 الدراسية والكتب الثقافية االجتماعية العوامل فمنها الكتابة غري ادلشكبلت
 . والبيئة السيكولوجية والعوامل

 اجلديدة ادلفردات. الطبلب خيافها مرارا اللغوية ادلشكبلت كان 
 .الكتابة عند القواعد يواجهون إذا سياما ال الطبلب، تثّقل الكثرية

 ال. السيكولوجي العامل ىي أثرىا األكثر اللغوية غري ادلشكبلت
 اللغة يف رغبة ذلم يكن ل إن كفائتهم مجيع بذل على الطبلب يستطيع
 التعليم بيئة أحوال خبلل من حتضريىا ديكن العربية اللغة يف الرغبة أما. العربية
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 فيها يرغب حىت ماداتو تبليغ عند ادلدرس كيفية من أو التعليم وحاالت
 . الطبلب
 ادلنهج من مشكلةً  اللغوية غري العربية اللغة تعليم مشكبلت يف فإنّ 
 أو الدراسي، الكتب استخدام خبلل من ادلشكبلت وجود ديكن. الدراسي
 حيتاج الهب ادلرافق أو التعليمية، الوسائل أو التعليم، طرائق أو األوقات، تقسيم
 . الطبلب إليها

 الطالب يبلغ ل إذا الفصل، داخلَ  العربية اللغة تعليم تنفيذ يف مثبل،
االشرتاك  فعليو( kriteria ketuntasan minimal) األدىن النجاح معيار على

 فحسبُ  اإلعادة ادلدرس يعطي الواقع يف لكن،. (remedi)يف برامج التحسني
 .أّوال احللول إعطاء ببل

 أنشطة إعطاء ببل اإلعادة ادلدرس يعطي بأن ادليدان، يف ادليول ىناك
 ادلدرس يعطي بل الطبلب، إىل الفرديّ  واإلرشاد التوجيو مثل أّوال، اإلعادة
 أو مبسائل وفقا معينة بأنشطة اإلعادة تبدأ أن ينبغي. مباشرة االمتحان
 ادلشكبلت تعريف على ادلدرس يستطيع بأدائو،. الطالب يواجهها صعوبات
 من األساسية الكفائة على استيعاب يف الطبلب سواجهها الهب والصعوبات

 21.خاصة مادة
 وآثاره ومعرفتو خربتو ألن التعليم، يف رئيسيّ  عنصر ادلدرس
 وميول الطبلب صلاح على اإلءايب األثر تعطي الطبلب على السيكولوجية
 يستطع ل فإن. الطبلب نفس ثقة ترقية يف مهم دور لو َمن فادلدرس. تعلمهم
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 21 .العربية اللغة تعليم يف كبرية مشكلة فصار يراد، ما مثل دوره على ادلدرس
 سلبية لتغليب جدا مهّما أمرا التعليمية وسائل استخدام كان احلال ىذا ففي

 22.التعلم يف رغبتهم ولدفع الطبلب
 اللغة تدريس إىل وخاصة الرتبية عال إىل انتقادات اآلن اجملتمع يف ظهر
 أو ذاتية ذلم يكن ل العربية اللغة تدريس قسم من ادلتخرجني أن العربية،

 من أدىن كفائتهم يكون حىت كافية لغوية مهارات واعتماد على النفس 
 الطبلب كفائة ترقيةُ  بالتعليم قام من على الزم. العربية اللغة غري ادلتخرجني

 ومهارة اإلءابية واالصلليزية العربية اللغة مهارة مثل الزائدة ادلهارة بإعطاء
 23.اجتماعية ومهارة إدارية ومهارة البحث وأداء احلاسوب، استخدام
 جدا رلمعةً  العربية اللغة وتعليم الدراسي ادلنهج يف ادلشكبلت أن ظهر

 ىذا يف الناس حاجات بتطور مناسبة والتعليم الرتبية احتياجات تتطّور. اآلن
 .احلديث العال

 ال كي جيدا العربية اللغة بتعليم الدراسي ادلنهج يناسب أن ينبغي
 وفقا فّعاال التعليم ءري حىت والواقع، ادلراد بني ادلناسبة عدم بينهما يكون
 ادلناسب دراسي منهج أيّ  األساسية، ادلشكلة ولكن. ادلرجوة العليم بأىداف
 العربية؟ اللغة تعليم يف خاصة تطبيقو
 ادليدان كل أحوال ألن الشخصية اإلجابة إىل حيتاج السؤال ىذا طبعا 
 القرار أخذ على ادلؤسسة يف دور لو من باستطاعة األحوال وتتعلق. سلتلفة
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 العربية اللغة تعليم يستطيع كيف فاألىمّ . الدراسي ادلنهج لتطبيق ادلناسب
 .أدائو عند الطبلب كفائة ترقية على

  

 التحليل
 كدليل ادلطبقة والطريقة ادلواد مضمون عن ونظام خطة الدراسي ادلنهج

 يف ألن يفرتق، ال نظام كبلمها والتعليم الدراسي ادلنهج. التعليم أنشطة أداء
و التعليم اجليد يتعلق كثريا   .وتطوره تقوًن بل وتنفيذ خطة الدراسي ادلنهج

جبودة إجراء ادلنهج الدراسي. لذلك البد للمدرس الفهم الدقيق الشاملي 
 حول ذلك ادلنهج.

 زال ما الواقع يف ولكن. أمهيتو العليا احلاجات إحدى العربية اللغة تعليم
 بادلنهج أو تطبيقيا بالتعليم يتعلق كان سواء تطبيقو عند مشكبلت فيو

 . الدراسي

 منذ العربية اللغة يتعلم من دلاذا صعبة، سؤال ىناك التعليم، ناحية يف
 الطريقة ىناك ديكن اخلطأ؟ أين عليها؟ يستطع ول اجلامعة مرحلة حىت صغاره
 تبدأ ل الهب اإلعادة مث. الطبلب بأحوال تناسب ال ولكنها للمدرس السهلة
 ل الذي الطالب إىل اجلديدة األسئلة بإعطاء مباشرة ولكن إعادية بأنشطة
 .مثبل األدىن النجاح معيار على يبلغ

 إىل الفردي كاإلرشاد اإلعادة أمشطة إعطاء يريد مدرس ىناك ولكن
 وظيفة األحوال ىذه صارت. والفرصة الوق  بضيق زلدود ولكنو الطبلب
 .الدراسي للمنهج منزيلية

 عندما ال، كيف. خاصة مسئلة السريع الدراسي ادلنهج تغرُي  كان
. واختبلفات بتغريات اجلديد الدراسي ادلنهج حضر الدراسي، بادلنهج نناسب
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 يف ولكن إصبلحو، و الدراسي ادلنهج لتطور الرئيسية األىداف كان ولو
 ل قد الدراسي ادلنهج كمنّفذ ادلدرس سياما ال. تنفيذه سهل غري ىذا ادليدان،
 ومرارا. الكثرية التدريبات إىل حيتاج زال وما الدراسي ادلنهج تغرُي  على يستعد
 زال  ما التعليم عملية أن ظهر جديدا، الدراسي ادلنهج كان ولو نعرف
 .الدراسي ادلنهج وثيقة يف ادلكتوبة بالرموز يناسب وال تقليدية،

 
 

 خالصة
 ادلنهج من مشكلة اللغوية غري العربية اللغة تعليم مشكبلت إنّ 
 أو الدراسي، الكتب استخدام خبلل من ادلشكبلت وجود ديكن. الدراسي
 حيتاج الهب ادلرافق أو التعليمية، الوسائل أو التعليم، طرائق أو األوقات، تقسيم
 . الطبلب إليها

االشرتاك يف برامج  فعليو األدىن النجاح معيار على الطالب يبلغ ل إذا
 إعطاء ببل فحسبُ  اإلعادة ادلدرس يعطي الواقع يف لكن،. (remedi)التحسني
 .أّوال احللول

 ال كي جيدا العربية اللغة بتعليم الدراسي ادلنهج يناسب أن ينبغي
 وفقا فّعاال التعليم ءري حىت والواقع، ادلراد بني ادلناسبة عدم بينهما يكون
 . ادلرجوة العليم بأىداف
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